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Σοφά λόγια
«Οι συγγραφείς δεν μπορούν να 
γράφουν τόσο γρήγορα όσο γρήγο-
ρα οι κυβερνήσεις κάνουν πόλεμο. 
Επειδή για να γράφεις, πρέπει να 
σκέφτεσαι.» - Μπέρτολτ Μπρεχτ, 
1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφη-
μερίδα των Συντακτών:
«Διαβάζοντας στο χτεσινό φύλλο μας 
την ανταπόκριση της Μαρίας Ψαρά 
από τις Βρυξέλλες έπεσα σε περι-
συλλογή. Σύμφωνα με αξιωματούχο 
της Ε.Ε., «η Τουρκία είναι πολύ πε-

ρισσότερα από μια γειτονική χώρα. 
Είναι μια υποψήφια χώρα, όχι απλά 
περιφερειακή δύναμη, αλλά μια χώ-
ρα-κλειδί για την Ευρώπη. Πρέπει 

να μπούμε σε έναν δρόμο όπου θα 
μπορούμε να τα συζητάμε και να τα 
λύσουμε όλα». Κι εγώ που είχα πι-
στέψει όσα έλεγαν οι κυβερνητικοί 

παράγοντες ότι λόγω της ευφυών δι-
πλωματικών χειρισμών και της σθε-
ναρής στάσης μας η Τουρκία είναι 
διεθνώς απομονωμένη, τι πρέπει να 
πω τώρα;»

Καλόο!
Στο κατάστημα μικρών ζώων:
-Γεια σας. Θα ήθελα τρεις ντουζίνες 
κατσαρίδες, δυο ποντίκια και μερι-
κές αράχνες.
-Κάνετε πειράματα; ρωτάει τον πε-
λάτη απορημένος ο υπάλληλος.
-Όχι. Μετακομίζω και ο ιδιοκτήτης 
του μου είπε να το αφήσω όπως 
ακριβώς το βρήκα.

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

ζε το χέρι της στο μέτωπό μου και έλεγε 
πως έχω πυρετό, γιατί δεν χρειαζόταν 
θερμόμετρο. 
Επειδή, λοιπόν, εγώ εμπιστεύομαι την 
μανούλα μου περισσότερο από τους 
μετεωρολόγους, αν ζούσε θα την πα-
ρακαλούσα να φέρει τα γαρύφαλλα για 
να ξεματιάσει την Αυστραλία. Καλά, το 
ξεμάτιασμα τής μανούλας μου δεν παί-
ζεται εδώ που τα λέμε, γιατί όταν άναβε 
τα γαρύφαλλα και αυτά καίγονταν με 
μικρές εκρήξεις, εκείνη με κοιτούσε με 
νόημα για το μέγεθος τού ματιάσματος 
από το οποίο έσωσε τη ζωή μου.
Αυτά σκεπτόμουν καθώς εβλεπα τις κα-
ταστροφές από την ακατάσχετη νεροπο-
ντή, το σπίτι που ξερριζώθηκε από τα 
θεμέλιά του και έπλεε νωχελικά σαν πο-
ταμόπλοιο, τους δύο άνδρες που έσωσε 
ένα ελικόπτερο από την σκέπη όπου κα-
τέφυγαν όταν το σπίτι τους έγινε υπο-
βρύχιο. Τον εστιάτορα που ξόδεψε μισό 
εκατομμύριο δολάρια για την ανακαίνι-
ση τού εστιατορίου του, αλλά τσιγκου-
νεύτηκε και δεν το ασφάλισε. 
Σας ρωτώ συνέχεια τι να φταίει για τις 
πλημμύρες, αλλά εσείς δεν βοηθάτε με 
μια γνώμη βρε παιδί μου. Στην πολιτει-
ακή κυβέρνηση, τουλάχιστον, είπαν τη 
γνώμη τους δύο υπουργοί και ήταν δια-
φορετικές. Άλλη γνώμη είχε ο υπουργός 
Εκτάκτων Περιστατικών και διαφορετι-
κή η υπουργός Υδάτων για την ελαχι-
στοποίηση των συνεπειών από την νε-
ροπομπή.
Αρα, μην το ψάχνετε, οι πολιτικοί φταί-
νε αν είναι Λίμπεραλ και και ειδικά η 
πρέμιερ Γκλάντις Μπερεζίκλιαν θα έλε-
γε η Εργατική αρχηγός τής αντιπολίτευ-

σης και καλή φίλη της,Τζόντι Μακέϊ.
Να σοβαρευτώ τώρα, γιατί πραγματικά 
η Φύση μάς έπιασε στα πράσα απροε-
τοίμαστους για τέτοια καταστροφή. Δεν 
γνωρίζω αν οι μετεωρολόγοι ενημέρω-
σαν εγκαίρως την κυβέρνηση για να 
λάβει μέτρα αντιμετώπισης τού κινδύ-
νου, αλλά αν το έκαναν μόνο όταν είδαν 
μαύρα σύννεφα από τα παράθυρα των 
γραφείων τους, κάποιοι πρέπει ν’ αλλά-
ξουν επάγγελμα. 
Αν οι μετεωρολόγοι ενημέρωσαν την 
κυβέρνηση μερικές ημέρες για την κα-
ταιγίδα και η κα Μπερεζίκλιαν δεν κά-
λεσε έκτακτη συνεδρίαση τού υπουργι-
κού συμβουλίου για να αποφασίσουν τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας των πολι-
τών και των περιουσιών τους. Σε αυτή 
την περίπτωση θα ζητήσω δημοσίως  
συγνώμη από την κα Μακέϊ που θα δι-
καιωθεί η απαίτησή της να παραιτηθεί 
η πρέμιερ, έστω για άλλο άσχετο λόγο.
Πάντως, όλες οι κυβερνήσεις στη ΝΝΟ, 
θα πρέπει να καταγγελθούν για την 
αμέλειά τους ή και για τις λανθασμένες 
αποφάσεις τους. Όπως την κατασκευή 
εργοστασίου αφαλάτωσης νερού από 
την θάλασσα με κόστος δύο δις δολά-
ρια πριν αρκετά χρόνια, που ουσιαστι-
κά είναι αχρείαστο. Με τα χρήματα αυτά 
θα μπορούσαν να κτίσουν ένα μεγάλο 
υδραγωγείο που θα αποταμιεύει τα ύδα-
τα από τις νεροποντές όχι μόνο για να 
αποφεύγονται οι πλημμύρες, αλλά και 
για να έχουμε νεράκι σε εποχές ανομ-
βρίας.
Αυτά, φίλοι μου, με την ελπίδα πως σή-
μερα θα έχουμε λιακάδα και ένα πανέ-
μορφο Παρασκευοσαββατοκύριακο!

Α
πίστευτη μού φαίνεται η γκαντε-
μιά που βρήκε την μέχρι χθες 
«τυχερή» χώρα μας και ειλικρινά 
δεν μπορώ να καταλάβω ποιος 

φταίει. Να φταίει το φεγγάρι, όπως λέει 
το άσμα; Τί σχέση έχουν τα φεγγάρια με 
τις ατυχίες; Να φταίει ο Θεός ή να φταίνε 
οι άθεοι που τον εξοργίζουν με τις αμπε-
λοφιλοσοφίες τους και θα μάς δηνμι-
ουργήσουν μεγάλους μπελάδες; 
Σού λένε «δεν υπάρχει Θεός» και δικαί-
ωμά τους, αλλά αν υπάρχει τί γίνεται; 
Σε μια σκηνή θεατρικού έργου τού με-
γάλου Δ. Ψαθά, ένας τύπος πηγαίνει 
στην εκκλησία κρατώντας μια μεγάλη 
λαμπάδα και ένας γνωστός που τον 
βλέπει λέει ειρωνικά:
«Πού την πηγαίνεις την λαμπάδα αφού 
δεν υπάρχει Θεός;» 
«Και αν υπάρχει;» απαντά ο θρησκευό-
μενος. Ελα ντε, είναι ώρα να τα βάλουμε 
τώρα και με τον Θεό, αντί ν’ αρχίσουμε 
τις λιτανείες για να μάς συγχωρήσει; 
Αλλοι θα πουν ότι φταίει η Φύση επει-
δή έχει αλλάξει και εντάξει, ό,τι μακα-
κία θέλει λέει ο καθένας. Λες και δεν 
πλημμύρισε ποτέ η Γη μας, να ξεχάσου-
με και τον Νώε δηλαδή.
Αν πεις για φωτιές, οι Αμπορίτζινις, 
που κάποιοι εξυπνάκηδες τους θεω-
ρούν απολίτιστους επειδή δεν φορούν 
γραβάτα, έβαζαν μπουρλότο στα δάση 
τους για να ανανεωθούν με νέα δέντρα. 
Αλλά και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι εί-
χαν και θεό τής φωτιάς, τον Ηφαιστο.
Ποιος να φταίει, λοιπόν; Αν ζούσε η 
μακαρίτισσα μάνα μου θα έλεγε πως 
φταίει το «κακό μάτι», γιατί πίστευε 
ακραδαντα πως με ματιάσανε όταν έβα-

Επειδή, 
λοιπόν, εγώ 
εμπιστεύομαι 
την μανούλα 
μου περισσό-
τερο από τους 
μετεωρολό-
γους, αν ζούσε 
θα την παρα-
καλούσα να 
φέρει τα γαρύ-
φαλλα για να 
ξεματιάσει την 
Αυστραλία. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ Η LUCKY COUNTRY;

Φωτιές, Πανδημία, Πλημμύρες
και καπάκι το ασήκωτο χρέος


